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Faleminderit të gjithëve që keni besuar te misioni i IDMC
dhe vazhdoni ta mbështesni atë në rrugëtimin për të qenë
më pranë të rinjve dhe edukimit të tyre politik e kulturor.

Thanks to all of you who believe in the mission of IDMC and
continue to support it in its journey to be closer to young people
and their political and cultural education.

Të dashur miq,

Dear friends,

në vitin e parë të themelimit dhe aktivitetit të tij, Instituti për Demokraci,
Media dhe Kulturë (IDMC) numëron para jush një sërë suksesesh. Mbi
22 aktivitete, rreth 1200 të rinj pjesëmarrës dhe rreth 50 moderatorë
e trajnues patën mundësi të shkëmbenin përvojë dhe mësonin nga
njëri-tjetri. Të gjitha këto do të kishin qenë të pamundura pa ndihmën
e dashamirësve të Institutit, faleminderit të gjithë juve që keni besuar
te misioni i IDMC, e keni mbështetur dhe vazhdoni ta mbështesni
atë në misionin për të qenë më pranë të rinjve dhe edukimit të tyre
politik e kulturor. Mirënjohje e veçantë për Fondacionin gjerman
Konrad-Adenauer që mbështet aktivitetet tona, si partneri kryesor dhe
institucional i IDMC në vend.

,QWKHÀUVW\HDURILWVHVWDEOLVKPHQWDQGDFWLYLW\ WKH,QVWLWXWHIRU'HPRFUDF\
Media and Culture (IDMC) counts a number of successes. Over 22 activities,
around 1200 young participants and around 50 moderators and trainers that
have had the opportunity to exchange experience and learn from each other.
All these would have been impossible without the help of those that support
the Institute, thanks to all of you who believe in the mission of IDMC, have
supported and continue to support it in its journey to be closer to young
people and their political and cultural education. Special gratitude to the
German Konrad-Adenauer-Foundation that supports our activities as the main
and institutional partner of IDMC in the country.

6ÀGDWH,'0&SsUYLWLQHQsYD]KGLPGRWsMHQsWKHOOLPLGKHJMHWMD
e rrugëve të reja për të frymëzuar të rinjtë shqiptarë për rolin e tyre
të rëndësishëm në vendimmarrjen politike. Por edhe për krijimin e një
fryme të re debati mbi të shkuarën diktatoriale dhe të tashmen ende
problematike në Shqipëri. Sepse siç thoshte edhe moto e konkursit
kreativ për të rinjtë që u zhvillua gjatë vitit 2015, “për të krijuar një të
ardhme më të mirë duhet të mësosh nga gabimet e të shkuarës”. Dhe
këtu çdo ide, përvojë dhe mbështetje nga ju është e mirëpritur.

7KHFKDOOHQJHVRI,'0&IRUDQGRQJRLQJZLOOEHGHHSHQLQJDQGÀQGLQJ
new ways to inspire Albanian youth people for their important role in the
political decision making. Also to create a new spirit of debate about the
dictatorial past and the present still problematic in Albania. Because as it said
the motto of the creative contest that took place during 205, “to create a
better future one should learn from the mistakes of the past”. And here any
idea, experience and support from you is warmly welcome.

Ky raport vjetor tregon aktivitetet më të rëndësishme që u zhvilluan
gjatë vitit 2015. Gjatë këtij viti projektet u fokusuan në eksplorimin e
mundësive trajnuese dhe pedagogjike në tre drejtime: Edukimin politik
VL VKW\OOs H GHPRNUDFLVs NRPXQLNLPLQ HÀNDV SsUPHV WHNQRORJMLVs Vs
avancuar dhe forcimin e kujtesës kolektive.

This annual report shows the most important activities that took place during
2015. During this year, the projects focused in exploring of training and
educational opportunities in three directions: Political education as the pillar of
democracy; effective communication through the advanced technology and the
strengthening of the collective memory.

Miqësisht/Sincerely
Dr. Jonila Godole
IDMC - Drejtore Ekzekutive / Executive Director
www.idmc.al
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OBJEKTIVAT E INSTITUTIT

OBJECTIVES OF THE INSTITUTE

IDMC - Instituti për Demokraci, Media & Kulturë është një organizatë
H SDYDUXU MRÀWLPSUXUsVH GKH MRTHYHULWDUH PH THQGsU Qs 7LUDQs H FLOD
frymëzon dhe mbështet projekte me qasje ndërdisiplinare për të studiuar,
kuptuar dhe promovuar zhvillimin e vlerave demokratike, rolin dhe impaktin
e medias e të kulturës brenda dhe jashtë vendit. Aktiviteti i saj synon të
shtrihet në tre fusha të rëndësishme: Demokracia, Media dhe Kultura.

IDMC - Institute for Democracy, Media & Culture is an independent, nonSURÀW DQG QRQJRYHUQPHQWDO RUJDQL]DWLRQ EDVHG LQ7LUDQD ZKLFK LQVSLUHV DQG
supports projects with an interdisciplinary approach to study, understand and
promote the development of democratic values, the role and impact that media
and culture play within the country and abroad. It aims to extend its activities in
WKUHHLPSRUWDQWÀHOGV'HPRFUDF\0HGLDDQG&XOWXUH

Demokracia
IDMC synon të promovojë vlerat demokratike duke shërbyer si një Think
Tank, duke inkurajuar sondimin e opinionit publik për çështje të ndryshme të
politikëbërjes në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Si dhe përmes mbështetjes
dhe motivimit të brezit të ri drejt formave të reja të pjesëmarrjes politike,
duke përdorur teknologjinë, mediat e reja (Fluid Democracy) në shërbim të
forcimit të demokracisë në shek. XXI.

Democracy
IDMC aims to promote democratic values by serving as a think tank, encouraging
public opinion on different aspects of policy-making at national and international
level. Also, through the support and motivation of the young generation toward
QHZIRUPVRISROLWLFDOSDUWLFLSDWLRQ E\XVLQJWKHWHFKQRORJ\ WKHQHZPHGLD ÁXLG
democracy) in order to strengthen the democracy of the XXIst century.

Media dhe teknologjia
IDMC e konsideron median si aktore kyçe në procesin e demokratizimit.
Prandaj ajo mbështet projekte që inkurajojnë debatin mbi rolin demokratik
dhe shoqëror që gazetarët dhe mediat luajnë në epokën e teknologjive të
reja. Veçanërisht sot, përdorimi i teknologjive të komunikimit duhet trajtuar
si një përbërës integral i zhvillimit demokratik të një vendi.

Media and technology
,'0& FRQVLGHUV WKH PHGLD DV WKH NH\ DFWRU LQ WKH SURFHVV RI GHPRFUDWL]DWLRQ
Therefore, it supports projects that encourage the debate on the democratic and
social role that the journalists and the media play in this era of new technologies.
Especially, nowadays, the use of communication technologies should be treated as
an integral component of a country’s democratic development.

Kultura dhe Kujtesa
IDMC inkurajon aktivitetet rinore që evidentojnë kulturën e një brezi të
tërë, përmes mediave të reja (kultura dixhitale  Qs ÀOP DUW PX]LNs GKH
projekte sociale. Në vizionin e IDMC-së, kultura gjithashtu luan një rol bazik
në debatet politike mbi forcimin e demokracisë, veçanërisht se kulturat
transportojnë drejtpërdrejt kujtesën e një populli. Misioni i IDMC-së është
TsSsUPHVDNWLYLWHWHYHVHQVLELOL]XHVHWDLQNXUDMRMsEUH]LQHULWsUHÁHNWRMs
mbi të shkuarën dhe të ardhmen, në aspektin e kultures së kujtesës kolektive
dhe individuale, por edhe mbi veten dhe “tjetrin”.

Culture & cultural memories
IDMC encourages youth activities that highlight the culture of an entire generation,
WKURXJK WKH QHZ PHGLD GLJLWDO FXOWXUH  LQ ÀOP DUW PXVLF DQG VRFLDO SURMHFWV ,Q
IDMC’s vision, culture also plays a basic role in political debates on strengthening
democracy, in particular, because the cultures carry directly the memory of a people.
The mission of IDMC is to encourage the new generation, through awarenessUDLVLQJDFWLYLWLHVWRUHÁHFWRQWKHSDVWDQGWKHIXWXUHLQWHUPVRIWKHFROOHFWLYHDQG
individual memory culture, and on themselves and the others (neighbors, outsiders),
as well.

www.idmc.al
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THE IMPACT OF IDMC FOR 2015

Rreth 1200 persona morën pjesë në aktivitetet
H ,'0& SsU YLWLQ  GXNH UHÁHNWXDU GKH PsVXDU
në fushën e edukimit politik, të ballafaqimit me të
shkuarën në mënyrë kreative, në fushën e artit dhe
letërsisë etj.

Around 12000 people took part in the activities of
,'0& LQ  UHÁHFWLQJ DQG OHDUQLQJ LQ WKH ÀHOG RI
political education, facing with the past in the creative way,
LQWKHÀHOGRIDUWDQGOLWHUDWXUHHWF

Rreth 22 ngjarje publike mblodhën së bashku
ÀJXUDWsQMRKXUDQJDWsJMLWKDIXVKDWPHGLDVKNHQFD
politika, aktorë të shoqërisë civile dhe organizatave
ndërkombëtare në Tiranë etj. Këto aktivitete ishin
të fokusuara kryesisht në debatin mbi ballafaqimin
e shoqërisë shqiptare me të shkuarën; në edukimin
politik në mënyrë trandicionale dhe përmes mediave
të reja; si dhe në fushën e artit dhe kulturës. Duke
përfshirë të rinj gjimnazistë, studentët, gazetarë e deri
te studiuesit e fushës.
Rreth 50 referues dhe koordinatorë të mirënjohur
në fushat e tyre ndanë me të rinjtë përvojën dhe
ekspertizën e tyre në fushat e mësipërme.
Prezenca në dhjetra studio televizive, gazeta,
emisione radifonike dhe portale online e
aktiviteteve të IDMC nxiti debatin publik për të
punuar më shumë me të rinjtë, përmes mjeteve
kreative dhe për t’i ndihmuar ata të jenë pjesë efektive
e vendimmarrjes në demokraci. (Për më shumë shih
fq. 22).

www.idmc.al
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Around 22 public events brought together prominent
ÀJXUHV IURP DOO DUHDV VXFK DV PHGLD VFLHQFH SROLWLFV
FLYLO VRFLHW\ DFWRUV DQG LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV LQ
Tirana, etc. These activities were mainly focused on the
debate over the Albanian society facing with the past;
in the political education in the traditional way and the
WKURXJKQHZPHGLDDVZHOOLQWKHÀHOGRIDUWDQGFXOWXUH
including young high school pupils, students, journalists and
UHVHDUFKHUVLQWKHÀHOG
Around 50 speakers and prominent coordinators
LQ WKHLU ÀHOG VKDUHG ZLWK \RXQJ SHRSOH WKHLU H[SHULHQFH
and expertise in the aforementioned areas.
Presence in dozens of television studios,
newspapers, radio broadcast and online portals of
IDMC’s activities triggered the public debate to work
more with young people through creative means
and to help them to be effective part of the decision
making in democracy. (See more pg. 22).
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Kontributi në debatin mbi ballafaqimin e
shoqërisë shqiptare me të shkuarën u krye
përmes tre projekteve të rëndësishme:

The contribute on debate over the Albanian
society facing with the past is implemented through
thre important projects:

Konkursi mbarëkombëtar "Born in the 90s Explore the past, create the future" ftoi të
ULQMWs VKTLSWDUs Ws UHÁHNWRQLQ PEL Ws VKNXDUsQ
përmes punimeve të tyre kreative në fushën
H DUWHYH ÀJXUDWLYH HVHVs GKH OHWsUVLVs GKH
multimedias.

The nationwide competition “Born in the 90s Explore the past, create the future” invited
$OEDQLDQ\RXWKWRUHÁHFWRQWKHSDVWWKURXJKWKHLU
FUHDWLYHZRUNVLQWKHÀHOGRIYLVXDODUWV HVVD\DQG
literature, and multimedia.

Festivali letrar "Literature in Transit" mblodhi
së bashku autorë nga Shqipëria, Serbia, Maqedonia,
Kosova, Gjermania, Franca, Italia, Austria për
Ws GLVNXWXDU Vs EDVKNX VÀGDW H OHWsUVLVs GKH
shkrimtarëve në kohën e sotme, dhe ndikimin
që transformimet politike dhe shoqërore kanë
në procesin krijues individual dhe në letërsinë e
vendeve të ndryshme.

Literary festival “Literature in Transit” brought
together authors from Albania, Serbia, Macedonia,
Kosovo, Germany, France, Italy, Austria to discuss
altogether the challenges of the literature and writers
at the present time, and the impact that political and
social transformations have in the individual creative
process and in the literature of different countries.

Konferenca ndërkombëtare "Covering the
Communist Past: Media Transformation
and Memory in Albania" uli në një tryezë për
dy ditë me radhë studiues në fushën e memories
dhe medias e gazetarisë, duke qenë njëkohësisht
aktiviteti i parë i këtij lloji që organizohet në
Shqipëri. Prurjet e kësaj konference u botuan në
shqip dhe anglisht duke zgjeruar fokusin e IDMC
në fushën e trajtimit të së shkuarës.

International
Conference
“Covering
the
Communist Past: Media Transformation and
Memory in Albania” brought in a round table for
WZRGD\VUHVHDUFKHUVLQWKHÀHOGRIPHPRU\ PHGLD
DQGMRXUQDOLVP ZKLOHEHLQJDOVRWKHÀUVWHYHQWRILWV
NLQG RUJDQL]HG LQ$OEDQLD $OO WKH DFDGHPLF SDSHUV
presented in this conference are published in a book,
in Albanian and English language, broadening the
IRFXVRI,'0&LQWKHÀHOGRIGHDOLQJZLWKWKHSDVW

www.idmc.al

a)

b)

c)
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PROJEKTE 2015 - Edukimi politik
Ka kaluar rreth një çerek shekulli që nga koha kur në Shqipëri nisën lëvizjet e mëdha
popullore që sollën rrëzimin e komunizmit dhe vendosjen e sistemit pluralist demokratik në
vend. Megjithë progresin e bërë, tranzicioni i shoqërisë drejt demokracisë dhe lirisë ka qenë
i ngadalshëm dhe i shoqëruar me probleme dhe pengesa të mëdha.
Kjo situatë ka sjellë nevojën e madhe për krijimin e një elite të re politike në vend, të
shkëputur nga trashëgimia komuniste e të menduarit dhe e ushtrimit të pushtetit. Projekti
“Të rinjtë dhe politika: Majtas apo Djathtas” kishte si qëllim edukimin politik të të
rinjëve me konceptet moderne demokratike dhe politike duke ndihmuar në përmirësimin e
proceseve politike në vend.
Gjithashtu nëpërmjet këtij projekti u synua të mbështetej forcimi i demokracisë dhe
mirëqeverisjes në vend përmes aftësimit të brezit të ri në fushën e politikë-bërjes. Projekti
u realizua në formën e një serie seminaresh në tre qytete, përkatësisht në Tiranë, Shkodër e
Durrës.

Koordinator i projektit / Project Coordinator
Matilda Alku
Referues / Referent: Neritan Sejamini,
Elvin Gjevori, Arbër Zaimi, Afrim Krasniqi

PROJECTS 2015 - Political education
It has past a quarter century since in Albania began large popular movements that brought the
collapse of communism and the establishment of democratic pluralist system in the country. Despite
the progress, the transition of society to democracy and freedom has been slow and associated with
major problems and obstacles.
This situation has brought an urgent need for the creation of a new political elite in the country,
disconnected by the communist legacy of thinking and using the power. The project “Youth and
Politics: Left or Right” aimed political education of young people with modern democratic and
political concepts, in order to help in the improvement of political processes in the country.
The project also aimed to support strengthening of democracy and good governance in the country
WKURXJKWUDLQLQJRIWKH\RXQJJHQHUDWLRQLQWKHÀHOGRISROLF\PDNLQJ7KHSURMHFWLVLPSOHPHQWHGLQ
the form of a series of workshops in three cities, respectively in Tirana, Shkoder, and Durres.

www.idmc.al
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SHKODRA do të ishte vendtakimi i parë me të
rinjtë të përfshirë në organizata politike, por edhe
pjesëtarë të Shoqërisë Civile në Shqipëri. 31 studentë
pjesëmarrës arritën të mësonin konceptet dhe
parimet përkatësisht të së majtës dhe së djathtës,
mbështetur në katër shtyllat kryesore: a) Ekonomia
(punësimi), b) Qeverisja, c) Arsimi, d) Politikat sociale
(mjedisore). Konkretisht ata punuan në grupe duke
ndërtuar një shoqëri të bazuar në parimet e majta
dhe të djathta.

SHKODER ZRXOG EH WKH ÀUVW PHHWLQJ SODFH ZLWK
young people involved in political organisations,
but also members of the civil soicety in Albania. 31
participating students were able to learn the concepts
and principles, respectively, of the left and the right
wing politics, based on four main pillars: a) Economy
(employment), b) Governance, c) Education, d) Social
policies (environmental). Respectively, they worked in
groups, building a society based on the left and the
right wing political principles.

DURRES Studentët e universitetit "Aleksandër
Moisiu" dhe përfaqësues të forumeve rinore të
partive kryesore në vend zhvilluan një diskutim
konstruktiv mbi angazhimin politik të të rinjëve.
Ajo çka u vu re nga trajnuesit ishte niveli i ulët
i besimit për aktorët politikë, institucionet
demokratike shoqëruar me mungesën e zakonshme
të interesit politik, si dhe mungesën e njohurive nga
të rinjtë rreth proceseve politike, por u evidentua si
avantazhi kryesor i të rinjve fakti që ata nuk janë të
indoktrinuar apo të ndikuar nga e shkuara.

DURRES Students of the University of “Aleksander
Moisiu” in Durres and representatives of youth forums
of the main political parties in the country held a
constructive discussion on the political commitment of
the youth. What was noted by the trainers was the
low level of trust in political actors, political institutions
coupled with the lack of political interest, and the lack
of knowledge of the youth about the political processes,
EXW LW ZDV LGHQWLÀHG DV WKH PDLQ DGYDQWDJH RI WKHP
the fact that they are not indoctrinated or affected by
the past.

TIRANE Në dy seanca të ndryshme, në kryeqytet,
projekti u fokusua te interaktiviteti i të rinjve të
forumeve politike të ndryshme gjatë punës në grup
për hartimin e politikave të majta dhe të djathta.
Të rinjtë mësuan të hartojnë politika publike për
forcën politike kundërshtare. Ky trajnim solli
ndërgjegjësimin e tyre mbi konceptin e së majtës
dhe së djathtës për të gjykuar dhe vlerësuar politikat
publike të partive ku ata aderojnë.

TIRANA The project in the capital, in two different
sessions, focused on the interaction of young people
from different political forums during the work in group
to develop left and right policies. Young people learned
to develop public policies for opposing political force.
This training raised their awerness about the concept
of left and right wing politics, in order to judge and
evaluate public policies of the parties where they athere.

Shkodër, 28.02.2015

Durrës, 04.03.2015

Tiranë,12.03.2015

Tiranë,04.05.2015
www.idmc.al
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PROJEKTE 2015 - Media dhe Teknologjia
Projekti “Web-politika në fushatat elektorale” u krye në vigjilje të
zgjedhjeve lokale në Shqipëri dhe kishte për qëllim zgjerimin e njohurive që
lidhen me mundësitë e internetit për përfshirjen e të rinjve në komunikimin
politik të kandidatëve zgjedhorë. Ai synonte gjithashtu njohjen e tyre me
hapat konkretë për ndërtimin e një fushate të komunikimit politik në
internet. Si dhe aftësimin e tyre në përdorimin e rrjeteve sociale, blogjeve
dhe platformave të shkëmbimit të debatit publik. Aktivitetet u realizuan në
formën e seminareve duke u shoqëruar me workshope praktike.

PROJECTS 2015 - Media and Technology

Koordinator i projektit / Project Coordinator
Dr. Rrapo Zguri
Referues / Referent: Dr. Rrapo Zguri, Dr. Ardita Reçi,
Nirvana Shkëlzeni, Dr. Jonila Godole

www.idmc.al

The “Web-politics in the Electoral Campaigns” project is conducted on
the eve of local elections, in June 2015, in Albania and it aimed to expand the
knowledge related to the internet opportunities for youth involvement in political
communication of election candidates. It also aimed to introduce them with the
concrete steps in launching a political communication campaign on the Internet
and improve their ability to use social networks, blogs and platforms of public
debate interaction. The activities are implemented in the form of seminars being
followed by practical workshops.
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SHKODRA Të rinjtë u ndërgjegjësuan
për rolin e internetit si një çelës zhvillimi
e ndryshimi, konkurrence e prosperiteti,
emancipimi demokratik politik-institucional
e social-kulturor. Gjatë seminarit të rinjtë
shkodranë arritën të mesonin ndërtimin dhe
përdorimin e formave të ndryshme të medias
sociale gjatë një fushate politike.

IDMC - ANNUAL REPORT 2015

SHKODER Youth became aware of the role of
the Internet as a key development and change,
competitiveness and prosperity, democratic
political-institutional
and
socio-cultural
emancipation. During the seminar the young
people from Shkoder were able to learn how to
create and use various forms of the social media
during a political campaign.
Shkodër, 08.04.2015

ELBASAN Të rinjtë gjatë workshopit patën
mundësinë të ndërtonin konkretisht faqe
në rrjetet sociale (Facebook), blogje dhe
forma të tjera të mediave sociale, të cilët i
shërbejnë komunikimit politik gjatë një
fushate elektorale. Përpos aftësimit praktik, të
rinjtë pjesëmarrës në organizata të ndryshme
politike zgjeruan njohuritë e tyre rreth
përdorimit të mediave sociale gjatë fushatës
elektorale.

ELBASAN The youth during the workshop had
the chance to launch an web-page in the social
networks (Facebook), blogs and other various
forms of social media, which help the political
communication during an electoral campaign.
Despite the practical training, youth participating
LQGLIIHUHQWSROLWLFDORUJDQL]DWLRQVHQKDQFHGWKHLU
knowledge about the use of social media during
the electoral campaign.
Elbasan, 15.04.2015

TIRANA Gjatë 2 aktivitetiteve në kryeqytet
predominoi interaktiviteti i të rinjve. Pjesa
më e madhe e tyre, edhe pse studentë, ishin
të angazhuar në parti politike dhe patën
mundësi të njihen me format e komunikimit
të mediave sociale gjatë fushatës elektorale,
avantazhet dhe disavantazhet e secilës formë.
Ky aktivitet u shërbeu të rinjve për të qenë
aktivë dhe profesionalë në mediat sociale
e për të ndihmuar në fushata konkrete
kandidatët e zonës ku ata banonin.

www.idmc.al

TIRANA During the 2 activities in the capital
interactivity youth predominated. Most of them
even though students were engaged in political
SDUWLHV DQG KDG WKH RSSRUWXQLW\ WR IDPLOLDUL]H
themselves with the forms of social media
communication during the electoral campaign,
and with the advantages and disadvantages of
each form. This activity served youth to be active
and professional in social media and to help in
VSHFLÀF FDPSDLJQV WKH FDQGLGDWHV RI WKH DUHD
where they lived.

7LUDQs 

7LUDQs
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PROJEKTE 2015 - Kujtesa dhe të Rinjtë I
Kujtesa e një shoqërie përbën jo vetëm shtyllat themelore mbi të cilat ajo funksionon
në të sotmen, por trashëgon edhe premisat e zhvillimit të saj në të ardhmen. Prandaj,
projekti “Memory Alive” synoi t’u japë përgjigje pyetjeve si: Si perceptohet Shqipëria e
sotme, e shoqëria e saj jo vetem si post-diktatoriale, por mbi të gjitha si një e tashme e të
lindurve pas viteve 90’ që jetojnë Shqipërinë e 2015-ës.
Projekti kreativ për të rinjtë “Memory Alive përmes artit” synonte të skiconte gjendjen
dhe përmbajtjen e kujtesës kulturore të trashëguar në brezat e rinj sot. Ai kishte për qëllim
gjithashtu të ndërgjegjësonte të rinjtë mbi të shkuarën komuniste përmes disa formave
komunikuese mediale dhe multimediale.
Projekti “Memory Alive” u zhvillua në formën e workshopeve kreative duke përdorur si
PMHWHDQDOL]HIRWRJUDÀQsPX]LNsQSHUIRUPDQFHWUXSRUHLQVNHQLPLQWHDWUDOGKHNLQHPDWRJUDÀQs
Seancat praktike u shoqëruan me nga një workshop të editorisë multimediale për të analizuar
proceset përjetuese të pjesëmarrësve gjatë aktivitetit.
Koordinator i projektit / Project Coordinator
Holta Shupo
Trajnues / Trainer: Holta Shupo, Bevis Fusha,
Gent Rushi, Fatjon Sulstarova, Elton Cefa,
Elton Kaca, Majlinda Tafa

PROJECTS 2015 - Memory and Youth I
The memory of a society represents not only the fundamental pillars in which a society functions
in nowadays, but it also inherits the premise of its development in the future. Therefore, the project
“Memory Alive” aimed to give answer questions such as: How is perceived the nowadays Albania,
its society not only like post-dictatorial, but above all as a present of those born in the ‘90s that live
Albania of 2015.
The creative project for young people “Memory Alive through art” aimed to design the status and
the content of cultural memory inherited to the young generation nowadays. It was also intended to
raise awareness in youth over the communist past through some media and multimedia communication
forms.
The “Memory Alive” project took place in the form of creative workshops using as analysis
tools such as the photography, the music, the physical performance, the theatrical staging and the
FLQHPDWRJUDSK\7KHSUDFWLFDOVHVVLRQVZHUHFRXSOHGZLWKZRUNVKRSVRIPXOWLPHGLDHGLWLQJWRDQDO\]H
experiential processes of the participants during the event.

www.idmc.al
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FOTOGRAFIA DHE KUJTESA

PHOTOGRAPHY AND MEMORY

SPAÇ-TIRANA
Projekti "Memory Alive" do të kishte si stacion të parë
vizitën në Spaç, një vend i kujtesës që i ftoi të rinjtë për
Ws UHÁHNWXDU GKH QJULWXU VKXPs S\HWMH PEL NXMWHVsQ
kolektive dhe individuale. Studentët të apasionuar pas
IRWRJUDÀVs GKH Ws LQWHUHVXDU UUHWK KLVWRULVs DUULWsQ Ws
fotografonin pamje të ndryshme të ndërtesës dhe mjedisit
që në fakt pasqyronin copëza të ndryshme historie. Në dy
workshopet pasuese në Tiranë, grupi i të rinjve u përball
me kujtesën "zyrtare" të Spaçit si vend historik.

SPAÇ-TIRANA
´7KH0HPRU\$OLYHµSURMHFWZRXOGKDYHDVWKHÀUVWVWDWLRQWKH
visit in Spaç, a place of memory which invited young people to
UHÁHFW DQG WR UDLVH PDQ\ TXHVWLRQV DERXW WKH FROOHFWLYH DQG
the individual memory. Students passionate about photography
and also interested in the history managed to photograph
different views of the building and the surrounded area of the
SULVRQZKLFKLQGHHGUHÁHFWGLIIHUHQWSLHFHVRIKLVWRU\,QWKHWZR
following sessions in Tirana, the group of young people faced with
WKH´RIÀFLDOµSKRWRJUDSKLFPHPRU\RI6SDoDVDKLVWRULFVLWH

MUZIKA, KËRCIMI DHE KUJTESA

MUSIC, DANCING AND MEMORY

POGRADEC-TIRANA
Gjatë një seminari dy ditor në Volorekë, pranë qytetit të
Pogradecit, studentët u njohën me muzikën e ndaluar gjatë
komunizmit dhe rolin që muzika luante në përgjithësi në
GLNWDWXUs(GKHSsUEDOOMDHW\UHPHNRUHRJUDÀQsQsIRUPsQ
"dje dhe sot" i bëri ata më të ndërgjegjshëm ndaj mënyrës
se si është perceptuar muzika dhe performanca e trupit
gjatë periudhës së diktaturës, dhe si kujtohet ajo sot.

POGRADEC-TIRANA
During a two-day seminar in Volorekë, near to the city of
Pogradec, students were introduced to music banned during
the communism and the role that the music had in general in
dictatorship. Also their facing with the cerography in the form
“yesterday and today” made them more aware of the way
how music and the body performance is perceived during the
dictatorship and how it is remembered nowadays.

TEATRI, FILMI DHE KUJTESA
TIRANË
Gjatë katër workshopeve të mbajtura mbi këtë tematikë,
të rinjtë pjesëmarrës u njohën me evoluimin e produktit
NXOWXURU Qs IXVKsQ H WHDWULW GKH Ws ÀOPLW Qs 6KTLSsUL
nga diktatura deri më sot. Ata u ndërgjegjësuan se të dy
këta sektorë të rëndësishëm kulturorë për shëndetin
shpirtëror të një shoqërie, kanë prodhuar dikur argëtim,
por jo ide dhe mesazh ndryshimi. Dhe si të tillë kanë qenë
në funksion të shpëlarjes masive të trurit. Në workshopin
PELÀOPLQGKHNXMWHVsQVWXGHQWsWQGRTsQGLVDIUDJPHQWH
WsÀOPDYHWsKHUVKsPVKTLSWDUsGKHWsKXDMGXNHDQDOL]XDU
nga afër elemente të propagandës dhe agjitacionit në
NLQHPDWRJUDÀQsVKTLSWDUH

THEATER, MOVIE AND MEMORY
TIRANA
During four workshops held on this topic, the participating
young people were introduced with the evolution of cultural
SURGXFWLQWKHÀHOGRIWKHDWUHDQGPRYLHLQ$OEDQLD IURPWKH
dictorship up to nowadays. They became aware that these two
important cultural sectors for the spiritual health of a society
have produced once fun, but not ideas and message of change.
As such they have been in function of the massive brainwashing.
,Q WKH ZRUNVKRS RQ ÀOP DQG PHPRU\ VWXGHQWV DWWHQGHG
VRPH HDUO\$OEDQLDQ DQG IRUHLJQ ÀOP DQDO\]LQJ HOHPHQWV RI
propaganda and agitation in the Albanian cinematography.

www.idmc.al

Spaç, 28.04.2015

Tiranë, 02.05.2015 / 08.05.2015

3RJUDGHF

7LUDQs
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PROJEKTE 2015 - Kujtesa dhe të Rinjtë II
Projekti “Memory Alive - Dialog mes të shkuarës dhe të
tashmes” synonte të zgjonte interesin e të rinjve mbi të shkuarën
duke vendosur në qendër debatin e tyre mbi dokumentarin “Kujtesa
e një vendi që harroi të harronte”. Ky dokumentar është realizuar
nga një grup studentësh dhe trajton pikërisht mënyrën se si e njeh
rinia shqiptare diktaturën. Ai është xhiruar në qytete të ndryshme
të Shqipërisë me fokus kujtesën që të rinjtë kanë në lidhje me të
shkuarën. Në këto aktivitete ndërthurej edhe dëshmia e personave që
janë përndjekur dhe burgosur për bindjet e tyre politike si dëshmi e
gjallë e terrorit komunist.

PROJECTS 2015 - Memory and Youth II

Koordinator i projektit / Project Coordinator
Tea Çuni, Ina Kasimati
Referues / Referent: Gjet Vocaj,
Gëzim Peshkëpia, Neriman Hoxha
5HDOL]LPLLÀOPLWFilm made by
Erina Laska, Fjona Meça, Juna Çuçka,
Preveza Dervishllari, Rashela Shehu

www.idmc.al

The project “Memory Alive – Dialog between the past and the
present” aimed to awake the interest of youth about the past, placing in
the center their debate about the documentary “Memory of a country that
forgot to forget”. This documentary is made by a group of students and it
treats respectively the way how the Albanian youth knows the dictatorship.
The documentary is shot in different cities of Albania focused on the
memory that the young people have with regard to the past.These activities
have intertwined the testimony of people that have been persecuted and
prisioned for their political beliefs as living proof of communist terror.
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TIRANË
Në vazhdën e projektit Memory Alive, IDMC
në bashkëpunim me OSBE dhe Ambasadën
Gjermane organizuan më 3 Qershor 2015, në
gjimnazin “Çajupi” Tiranë, aktivitetin me titull
“Let’s Talk: Dialogue about the Past”. Pas shfaqjes
së dokumentarit “Kujtesa e një vendi që harroi të
harronte“ i realizuar nga IDMC me mbështetjen
e Fondacionit Konrad Adenauer, nxënësit patën
PXQGsVLWsUHÁHNWRQLQSsUSHULXGKsQHGLNWDWXUsV
QsSUDQLWsVWDÀWUHDOL]XHVVLGKHG\GsVKPLWDUsYH
të kohës: znj. Neriman Hoxha, ish e persekutuar me
IDPLOMHQ SsU  YMHW   Qs IVKDWLQ 6DYsU
të Lushnjës dhe z. Gëzim Peshkëpia, ish i dënuar
SROLWLN  QsEXUJXQIDPsNHTWs6SDoLW

IDMC - ANNUAL REPORT 2015

TIRANA
As part of the project Memory Alive, IDMC in
cooperation with the OSCE and the German Embassy
RUJDQL]HGRQ-XQHUGLQ"Andon Zako Çajupi"
high school, in Tirana, the activity titled "Let‘s Talk:
Dialogue about the Past". After the screening of the
documentary "Memory of a country that forgot to
forget" made by IDMC with the support of the KonradAdenauer Foundation, students had the opportunity to
UHÁHFWRQWKHSHULRGRIWKHGLFWDWRUVKLSLQWKHSUHVHQFH
of the implementing staff and two witnesses of that
time: Mrs. Neriman Hoxha, a former persecuted with
her family for 30 years (1960-1990) in the Saver
YLOODJHRI/XVKQMDDQG0U*s]LP3HVKNsSLDDIRUPHU
political prisoner (1975-1983) in the notorious Spaç
prison.
7LUDQs

SHKODËR
Pas shfaqjes së dokumentarit “Kujtesa e një vendi
që harroi të harronte”, grupi realizues i tij tregoi
për punën e kryer, vështirësitë dhe pengesat e
hasura gjatë xhirimeve. Ndërsa Gjet Vocaj, ish i
persekutuar, ndau me të pranishmit disa episode
nga historia jetësore e tij, duke shpalosur një
panoramë të pajetuar prej brezit të lindur pas
viteve 90. Ndër të tjera ai trasmetoi një mesazh
shumë të rëndësishëm: “Jo hakmarrje, por gjykim
i drejtë dhe objektiv i historisë, në mënyrë që e
ardhmja të ndërtohet pa gabimet e së kaluarës!”
Të pranishëm përveç studentëve dhe të rinjve
shkodranë ishin përfaqësues nga grupet e interesit,
shoqata e ish të persekutuarve, Bashkia e Shkodrës,
universiteti etj.

www.idmc.al

SHKODRA
After the screening of the documentary “Memory of
a country that forgot to forget”, the implementing
JURXS VKDUHG WKH H[SHULHQFH WKH GLIÀFXOWLHV DQG
the obstacles encountered during the documentary
shooting. Meanwhile, Gjet Vocaj, a former persecuted,
shared with the audience some episodes from his life
history, revealing an unlived panorama from generation
born after the 90s. Among other things he transmitted
a very important message: “No revenge, but fair and
objective judgment of history, in order for the future to
be built without errors of the past!” Despite students
and other young people from Shkodra, present were
representatives of interest groups, the associations of
former persecuted, Municipality of Shkodra, etc.
6KNRGsU
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PROJEKTE 2015 - Kujtesa dhe të Rinjtë III

PROJECTS 2015 - Memory and Youth III

Konkursi kombëtar “Lindur në ’90-ën – Zbulo të
shkuarën, krijo të ardhmen!” u organizua me rastin e
YMHWRULWWsÀOOLPLWWsOsYL]MHVGHPRNUDWLNHQs6KTLSsUL
7s ULQMWs H OLQGXU Qs ÀOOLP Ws YLWHYH  NXMWRMQs SDN
nga vitet e para të tranzicionit dhe dinë akoma më pak
për të shkuarën. Konkursi “Lindur në ’90-ën – Zbulo të
shkuarën, krijo të ardhmen!” synonte të nxiste dhe të
PRWLYRQWHULQLQsVKTLSWDUHWsUHÁHNWRMsPELWsWDVKPHQ
duke mësuar nga e shkuara, për të krijuar një të ardhme
më të sigurtë dhe të begatë.

National competition “Born in the ‚90s - Discover the
past, create the future” ZDVRUJDQL]HGRQWKHRFFDVLRQRI
the 25th anniversary of the democratic movement in Albania.
Young people born in the early 1990s remember a few from
WKHÀUVW\HDUVRIWUDQVLWLRQDQGWKH\NQRZHYHQOHVVDERXWWKH
past. The competition “Born in the ‚90s - Discover the past,
create the future” aimed to urge and to motivate the Albanian
\RXWK WR UHÁHFW RQ WKH SUHVHQW OHDUQLQJ IURP WKH SDVW LQ
order to create a secure and prosperous future.

Mbi 200 punime u dorëzuan nga të rinjtë që jetojnë
brenda dhe jashtë Shqipërisë në tre kategori kryesore:
Ese dhe letërsi, Arte Figurative dhe Multimedia. Konkursi
u shpall më 9 qershor 2015 dhe u mbyll më 22 Tetor 2015,
u shpërndanë 10 çmime të mundësuara nga Telekom
Albania për punimet më të mira. Konkursi u organizua në
bashkëpunim me Ambasadën Gjermane dhe Ministrinë e
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Koordinator i projektit /
Project Coordinator Elsa Çerpia,
Valbona Bezati
Juria e konkursit / Jury
Fatos Lubonja, Prof. Persida Asllani,
Eol Çashku, Eno Popi,
3URI$UGLDQ,VXÀ%HYLV)XVKD

Over 200 works were submitted by young people living in
Albania and abroad in three main categories: 1) Essays and
Literature, 2) Visual Arts and 3) Multimedia. The competition
was launched on June 9th 2015. During the ceremony of
announcing the winners, on 22nd October 2015, were given
10 awards for the best works, provided by Telecom Albania.
7KHFRQWHVWZDVRUJDQL]HGLQFRRSHUDWLRQZLWKWKH*HUPDQ
Embassy to Albania and the Ministry of Social Welfare and
Youth.

)RWRJMDWsFHUHPRQLVsVsVKSDOOMHVVsNRQNXUVLW/LQGXUQs
sQDuring the opening ceremony on the contents "Born in the ‚90s", 09.06.2015.
www.idmc.al
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FITUESIT E KONKURSIT / CONTEST WINNERS:
Çmimi special / The Special Price:
Esmerina Zalli me esenë "Pa titull"
Kategoria ESE & LETERSI
1. Diana Marku: Toka ka një zot?!
2. Florian Lekaj: Më prit, po vij...
3. Mimoza Habilaj: To know the future, you must look at
the past and live the present

Diana Marku

(VPHULQD=DOOLÀWXHVHHoPLPLW
special / The special price winner

Babai i Florian Lekaj tërheq
çmimin / Father of Florian Lekaj
takes the price

Kategoria MULTIMEDIA / Category: ESSAY & LITERATURE
1. Ermelinda Lupi: Kontrast
2. Klaidi Marku: The screen
3. Xhesika Ramaj: Titull multimedial
Kategoria ARTE FIGURATIVE / Category:VISUAL ARTRS
1. Françesko Dinaj: Postmodernizmi
2. Elvis Mehmeti: Metamorphosis
3. Suela Qemalli: Komunizmi, si e njoh unë

Vëllai i Elvis Mehmeti tërheq
çmimin / Brother of Elvis
Mehmeti takes the price

Mimoza Habilaj

"Interesi për konkursin ka qenë i madh, ka pasur shumë dëshirë për
pjesëmarrje edhe nga persona që nuk përmbushnin kriteret, pra që
kishin lindur përpara viteve 1990. Kjo gjë nuk të habit shumë, sepse
ka ardhur koha qe stafetën e rishikimit të historisë ta marrë në dorë
një brez që është i paimplikuar me të shkuarën dhe më mendjehapët.”

Françesko Dinaj
Ermelinda Lupi

“Interest in the contest has been high, it has had a great desire to
participate also by people that did not meet the criteria, meaning that
they were born before 1990.This is not surprising, because it is the time
that the review of history should be done by a generation not implicated
with the past and more open-minded.”
Jonila Godole, "Shekulli" newspaper, 18.10.2015.
KWWSZZZVKHNXOOLFRPDOSSKS"LG 

www.idmc.al

Suela Qemalli

Klaidi Marku

Xhesika Ramaj
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PROJEKTE 2015 - Kujtesa dhe të Rinjtë III
PROJEKTE 2015 - Letërsi në tranzit

PROJECTS 2015 - Memory and Youth III
PROJECTS 2015 - Literature in transit

Tirana International Literature Festival (TILF
Konkursi
kombëtar
– Zbulo
të31
2015)
u zhvillua“Lindur
në Tiranë,nëmë’90-ën
29 tetor
deri më
shkuarën,
ardhmen!”
u organizua
me rastin
e
tetorkrijo
2015,të
me
moton “Letërsia
në tranzit”.
Autorë
YMHWRULWWsÀOOLPLWWsOsYL]MHVGHPRNUDWLNHQs6KTLSsUL
të ndryshëm nga Shqipëria, Gjermania, Franca, Italia,
7s ULQMWs
H OLQGXU
Qs ÀOOLP
Ws YLWHYH
NXMWRMQs
SDNtë
Austria,
Zvicra,
Kosova,
Mali i 
Zi, Serbia
u ftuan
nga vitet
e
para
të
tranzicionit
dhe
dinë
akoma
më
pak
dialogonin me njëri-tjetrin dhe me një publik të
për të gjerë
shkuarën.
Konkursi
në ’90-ëndhe
– Zbulo
të të
të përbërë
nga“Lindur
të rinj, studentë
persona
shkuarën,
krijo
të
ardhmen!”
synonte
të
nxiste
dhe
të
pasionuar pas letërsisë.
PRWLYRQWHULQLQsVKTLSWDUHWsUHÁHNWRMsPELWsWDVKPHQ
duke mësuar
nga e shkuara, për të krijuar një të ardhme
´/HWsUVLDQsWUDQ]LWµXRIURLP\VDÀUsYHQMsPXQGsVL
më të sigurtë
dhe të begatë.
për të diskutuar
një sërë temash, jo vetëm në lidhje
me situatën aktuale letrare, por edhe në lidhje
Mbi 200
ngaftuar,
të rinjtë
që jetojnë
me punime
pozitën ue dorëzuan
autorëve të
përvojën
e tyre të
brendashënjuar
dhe jashtë
Shqipërisë
në
tre
kategori
kryesore:
nga tranzicioni. Qëllimi i këtij festivali
ishte
Ese dheqëletërsi,
Artedhe
Figurative
dhe Multimedia.
Konkursi
këto tema
fate njerëzore
të diskutohen
me një
u shpallpublik
më 9 qershor
2015 dhenjë
u mbyll
më 22tranzicioni
Tetor 2015,për
që ka përjetuar
lloj tjetër
u shpërndanë
10
çmime
të
mundësuara
nga
25 vitet e fundit. Kështu Festivali synoi tëTelekom
shërbente
Albaniasipër
punimet
më
të
mira.
Konkursi
u
organizua
një forum i hapur për autorët dhe publikun. në
bashkëpunim me Ambasadën Gjermane dhe Ministrinë e
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Tirana
International
Literature
Festival
National
competition
the ‚90s
- Discover
(TILF2015)
took “Born
place ininTirana
from October
29ththe
to
past,
create31st,
the2015
future”
October
withZDVRUJDQL]HGRQWKHRFFDVLRQRI
the motto “Literature in transit”.
the 25th
anniversary
the Albania,
democratic
movement
in Albania.
Various
authors of
from
Germany,
France,
Italy,
Young
people
born in the .RVRYR
early 1990s
remember
a few ZHUH
from
$XVWULD
 6ZLW]HUODQG
 0RQWHQHJUR
 6HUELD
invited to a dialogue with
each other and with a wide
WKHÀUVW\HDUVRIWUDQVLWLRQ
DQGWKH\NQRZHYHQOHVVDERXWWKH
including“Born
youngin people,
andthe
people
past.audience
The competition
the ‚90sstudents
- Discover
past,
passionate
about
literature
create
the future”
aimed
to urge. and to motivate the Albanian
\RXWK
WR UHÁHFWinRQ
WKH SUHVHQW
IURP
WKH SDVWtoLQ
“Literature
transit”
offered OHDUQLQJ
visitors an
opportunity
orderdiscuss
to create
a
sec
ure
and
prosperous
future.
a variety of topics, not only about the current

situation of literature, but also about the position of the
Overinvited
200 authors,
works were
youngbypeople
living in
theirsubmitted
experiencebymarked
the transition.
Albania
abroad
in three
main
Essays
and
The and
purpose
of this
festival
wascategories:
to discuss1)these
topics
Literature,
2)
Visual
Arts
and
3)
Multimedia.
The
competition
and human destinies with a public that has experienced
was alaunched
on June
9th 2015.
During
ceremony
of
different kind
of transition
for the
past the
25 years.
Hence,
the
festival
aimed
to
serve
as
an
open
forum
for
authors
announcing the winners, on 22nd October 2015, were given
Drejtore e festivalit / Director of festival 10 awards
and the for
public.
the best works, provided by Telecom Albania.
Koordinator të projektit:
Dr. Jonila Godole
7KHFRQWHVWZDVRUJDQL]HGLQFRRSHUDWLRQZLWKWKH*HUPDQ
Elsa Çerpia,Valbona Bezati
Embassy to Albania and the Ministry of Social Welfare and
Koordinator / Coordinator
Juria
e
konkursit:
Fatos
Lubonja,
Elsa Demo, Dr. Belfjore Qose, Dr. LisandriYouth.
Persida
Kola Asllani, Eol Çashku,
(QR3RSL$UGLDQ,VXÀ
Moderator
Bevis
Fusha/ Moderator: Parid Teferiçi,
Prof. Dhurata Shehri, Elsa Demo,Virgjil
Muçi, Beti Njuma, Dr. Belfjore Qose,
Dr. Lisandri Kola

Foto nga ceremonia e hapjes së TILF, 29.10.2015 / Photo of the opening ceremony of TILF, 29.10.2015
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Autorët / Authors
Ahmet Dursun (Turkey/Albania)
Andrej Nikolaidis (Montenegro
Arben Dedja (Italy)
$UWs$ULÀ .RVRYR
Ben Blushi (Albania)
Carlos Campos-Serna
(Mexico/Albania)
Carmine Abate (Italy)
Ilir Ferra (Austria)
Kim Mehmeti (Macedonia)
Klemens Renoldner (Austria)
Ornela Vorpsi (France)
Terézia Mora (Germany)
9ODGLPLU$UVHQLMHYLþ 6HUELD

Foto galeri - TILF 2015

$UWs$ULÀ-RQLOD*RGROH

Poezia gege në festival, Geg
poetry in the Festival,
31.10.2015

Partnerët / Partners

Photo gallery – TILF 2015

Ben Blushi, Carmine Abate,
Parid Teferiçi, 31.10.2015

Ahmet Dursun, Carlos
Campos-Serna, Belfjore Qose,
31.10.2015

Terezia Mora,Vladimir
Arsenijeviþ'KXUDWD6KHKUL
30.10.2015

Beti Njuma, Ilir Ferra, Arben
Dedja, 31.10.2015

Ornela Vorpsi, Klemens
Renoldner, Parid Teferiçi,
31.10.2015

Drama e Lukas Bärfuss
në Teatrin Kombëtar/
The drama of Lukas
Bärfuss in National Theatre
30.10.2015

Elsa Demo, Kim Mehmeti,
31.10.2015

Tirana lexon / Tirana Reads (29.10.2015)

Partnerë të tjerë / Other Partners

www.idmc.al
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PROJEKTE 2015 - Konferenca

PROJECTS 2015 - Conference

Konferenca e parë Ndërkombëtare për Median dhe
Kujtesën me titull "Transformimi i Medias dhe
Kujtesa Kolektive në Shqipëri" u mbajt në kuadër
të 25 vjetorit të rënies së regjimit komunist në vend
me motivimin se është koha të ekzaminojmë rolin që
PHGLDGKHJD]HWDULDVKTLSWDUHNDOXDMWXUQsUHÁHNWLPLQH
kësaj periudhe të errët historike për shqiptarët. Media
luan një rol kyç në kujtesën kolektive të një vendi
SsUPHVPsQ\UsVVHVLUDSRUWRQPELÀJXUDGKHQJMDUMHWs
ndryshme historike.

7KHÀUVW,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHIRU0HGLDDQG0HPRU\
titled “Media Transformation and Collective
Memory in Albania” is held in the framework of 25th
anniversary of the fall of the communist regime in the
country, with the motivation that it is the time to examine
the role that media and Albanian journalism have played
LQ UHÁHFWLRQ RI WKLV GDUN KLVWRULF SHULRG IRU $OEDQLDQV
Media play a key role in the collective memory of a country
WKURXJKWKHZD\WKH\UHSRUWRQGLIIHUHQWKLVWRULFDOÀJXUHV
and events.

Gjatë diktaturës, ashtu si edhe në vendet e tjera
komuniste, media dhe gazetaria shqiptare ishin pjesë e
aparatit propagandues të regjimit. Transformimi i tyre në
QMsPHGLDWsSDYDUXUHGHPRNUDWLNHQsÀOOLPWsYLWHYH¶
s’ka qenë i lehtë. Kanë kaluar 25 vjet nga rënia e regjimit
stalinist në Shqipëri dhe ishte koha për të ekzaminuar
rolin që media dhe gazetaria shqiptare ka luajtur në
UHÁHNWLPLQVKRTsURUQsWsNDOXDUsQHYHQGLWJMDWsNsVDM
periudhe.

Koordinimi i konferencës /
Conference Coordination
Dr. Jonila Godole, Sonila Danaj,
Eljana Mankollari

During the dictatorship, similarly to other communist
countries, Albanian media and journalists were part of
the regime’s propaganda apparatus. Their transformation
in the early 1990s to independent and democratic media
KDVQRWEHHQHDV\7ZHQW\ÀYH\HDUVKDYHSDVVHGVLQFHWKH
fall of the Stalinist dictatorship in Albania, and it was the
time to examine the role Albanian media and journalists
KDYHSOD\HGRQWKHVRFLHWDOUHÁHFWLRQRQWKHFRXQWU\·VSDVW
during this period.

Foto nga ceremonia e hapjes së Konferencës 09.11.2015 / Photo of the opening ceremony of the Conference 09.11.2015.

www.idmc.al
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Konferenca
e
parë
ndërkombëtare
“Transformimi i Medias dhe Kujtesa
Kolektive në Shqipëri” përfshiu 22
referime dhe mbi 30 përfaqësues nga
Perëndimi dhe Lindja, të cilët u bënë bashkë
në këtë konferencë dhe paraqitën studimet
e tyre mbi qëndrimin e medias ndaj të
kaluarës në Shqipëri dhe vende me histori
të ngjashme, duke pasur si fokus të veçantë
regjimet totalitare. Konferenca synonte të
promovonte studimet dhe gjetjet inovative
të kontributeve teorike dhe empirike në këtë
fushë.
Konferenca u fokusua në këto tema:
 Roli i medias në të shkuarën
 Kultura gazetareske në të shkuarën dhe
në të tashmen
 Tema të kujtesës kolektive, perspektivat
dhe zhanret në media
 Tipat e tregut të medias dhe ndërtimi i
kujtesës kolektive
 Kujtesa kolektive e periudhave të tjera
nëpërmjet lenteve të përvojës komuniste
 Praktikat gazetareske në prodhimin dhe
riprodhimin e kujtesës kolektive
 Roli i producentëve të medias në
ndërtimin e kujtesës kolektive
 Roli i teknologjisë së medias në arkivimin
e kujtesës kolektive
 Kujtesa kolektive te dokumentarët (TV)
 Rrjetet sociale dhe kujtesa kolektive
 Mediat e kujtesës: Letërsia
 Media (e reja) të kujtesës
www.idmc.al
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7KH ÀUVW LQWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFH “Media
Transformation and Collective Memory
in Albania” included 22 papers and over 30
representatives from the West and the East, who
came together in this conference and presented
their studies on the attitude of media towards the
past in Albania and countries with similar history,
having a particular focus on totalitarian regimes.
The conference aimed to promote research
DQG LQQRYDWLYH ÀQGLQJV RI WKH WKHRUHWLFDO DQG
HPSLULFDOFRQWULEXWLRQVLQWKLVÀHOG
The conference was focused on the following
themes:
 The role of the media in the past
 Journalistic culture in the past and the
present
 Collective memory topics, perspectives and
genres in the media
 Types of media outlet and the construction
of collective memory
 The collective memory of other periods
through the lens of communist experience
 Journalistic practices in producing and
reproducing collective memory
 The role of the media producers in the
construction of collective memory
 The role of media technology in archiving
collective memory
 Collective Memory in (TV) documentaries
 Social media and collective memory
 Media of remembrance: Literature
 (New) Media of remembrance
 Other topics not mentioned but related to
the main topic of the conference were also
welcomed.

Foto gjatë Konferencës së parë ndërkombëtare “Transformimi i Medias
dhe Kujtesa Kolektive në Shqipëri” zhvilluar në datat 9-10.11.2015. / Photos
during the First International Conference “Media Transformation and Collective
Memory in Albania” held in 9-10.11.2015.
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PROJECTS 2015 - Publications

PROJEKTE 2015 - Botime

“Media Transformation
and Collective Memory in Albania”

Punimet e konferencës për Median dhe Kujtesën që
u mbajt në datat 9-10 nëntor 2015, u përmblodhën
në botimin dy gjuhësh "Transformimi i Medias
dhe Kujtesa Kolektive në Shqipëri" (Media
Transformation and Collective Memory in Albania)
me editorë Jonila Godole dhe Sonila Danaj.
Ky botim është i pari i llojit të vet në fushën e
Medias dhe Memories në Shqipërinë postkomuniste.
Studiuesit dhe të interesuarit do të kenë mundësi të
njihen nga afër me zhvillimet më të fundit në këtë
fushë.
Libri gjendet online në:KWWSVGULYHJRRJOHFRPÀOH
d/0B8L2HNXvoFmsUDhOMzBOd3hYcDA/view
36

MEDIA TRANSFORMATION AND COLLECTIVE MEMORY IN ALBANIA

"Transformimi i Medias
dhe Kujtesa Kolektive në Shqipëri"

The papers of the conference about Media and Memory,
KHOGRQWKWK1RYHPEHU ZHUHVXPPDUL]HGLQ
the bilingual publication “Media Transformation and
Collective Memory in Albania” edited by Sonila
Danaj and Jonila Godole.

MEDIA TRANSFORMATION
AND COLLECTIVE
MEMORY IN ALBANIA
EDITED BY

JONILA GODOLE
SONILA DANAJ

7KLV SXEOLFDWLRQ LV WKH ÀUVW RQH RI LWV NLQG LQ WKH ÀHOG
of Media and Memory in the post-communist Albania.
Researchers and those interested on the topic will have
the opportunity to learn more closely with the latest
GHYHORSPHQWVLQWKLVÀHOG
1

7KHERRNLVDYDLODEOHRQOLQHIURPKWWSVGULYHJRRJOHFRPÀOH
d/0B8L2HNXvoFmsRHVxZFdmTC1jMFk/view

Botime të tjera Online

Other Online Publications

"Journalim Education in Albania"

"Journalim Education in Albania"

Studimi synon të paraqesë perceptimet e studentëve
të gazetarisë në Shqipëri përpara se ata të punojnë në
redaksitë e mediave. Të dhënat e përdoruar në këtë
studim janë bazuar në anketën e përpiluar në kuadër
të studimit “Journalistic students around the globe”.

The study aims to present the perceptions of the students
of journalism in Albania before they work in the media
newsrooms. The data used in this study is based on a
survey compiled in the frame of the study “Journalistic
students around the globe”.

Anketat u kryen me studentë të shkollave të gazetarisë
në universitetet publike të Tiranës, Elbasanit dhe
Shkodrës. u pyetën studentë në të gjitha nivelet
e edukimit që ofronin këto shkolla. Në këtë pikë,
studimi përfshin gjithashtu një qasje krahasuese midis
universiteteve, duke siguruar kështu ndryshimet ne
aspektin e cross analysis.

The survey is conducted with students of journalism
schools in the public universities of Tirana, Elbasan
and Shkodra. To this extent, the survey includes also a
comparative approach among the universities, providing
thus the differences in terms of cross analysis.

www.idmc.al
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IDMC 2015 - Në Shtyp dhe Mediat Online

IDMC 2015 - In Press and Online Media
http://www.idmc.al/idmc-ne-media.html

IDMC 2015 - Në TV

www.idmc.al

IDMC 2015 - On TV
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IDMC 2015 - Në Mediat Sociale

IDMC 2015 - In Social Media

Për IDMC është shumë e rëndësishme të qenit pranë të rinjve
dhe të gjithë ndjekësve të saj edhe përmes mediave sociale,
media në të cilat të rinjtë kalojnë pjesën më të madhe të
kohës së tyre. Si e tillë, IDMC është në kontakt me të rinjtë,
duke iu përgjigjur çdo pyetje, sygjerimi apo vërejtje që ata
kanë, sepse ne mendojmë që opinioni i të rinjve na ndihmon
të përmirësohemi çdo ditë e më shumë në punën tonë.

For IDMC is very important to be close to young people and all
its followers, through social media, media in which young people
spend most of their time. As such, IDMC keeps in touch with them,
answering all the questions, suggestions or remarks they have,
because we think that their feedback helps us to improve ourselves
everyday in our job.

Në të njëtën mënyrë, IDMC e konsideron transparencën si
pjesë shumë të rëndësishme dhe serioze të punës së saj, duke
shoqëruar kështu çdo aktivitet të saj me foto dhe video në
rrjetet sociale si Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram.
Në këtë mënyrë, edhe ata që nuk mundën të jenë të
SUDQLVKsPÀ]LNLVKWQsDNWLYLWHWHWH,'0&PXQGWsSsUÀWRMQs
informacionet më të fundit përmes mediave tona sociale.

In the same way, IDMC considers the transparence as very
important and serious part of its work, accompanying thus each
one of its activities with photos and videos in social networks such
as Facebook,Twitter,YouTube and Instagram. In this way, those that
cannot be physically present in the activities of IDMC can get the
latest information through our social media.

Mbi 4500 ndjekës për vitin 2015/ More than 4500 followers in 2015
https://www.facebook.com/IDMC-Instituti-p%C3%ABr-Demokraci-Media-Kultur%C3%AB-334764330053775/
https://twitter.com/idmc5
https://www.youtube.com/channel/UCZjYJ-N9ouVBmnppSgs054Q/feed
https://www.instagram.com/idmc_institute/

www.idmc.al
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INSTITUTE FOR DEMOCRACY, MEDIA & CULTURE
Elbasani Street, Edil Alit Building
QG)ORRU2IÀFH7LUDQD
Tel: +355 44521899
(PDLORIÀFH#LGPFDOLQIR#LGPFDO
http://www.idmc.al/
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